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  057-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

(  ؟. يقصر أو الليل فيھا يطول التي الب-د في العشاء ص-ة وقت وما ؟..)  القمر لسقوط العشاء صلى(  حديث صح ھل - 1

00:01:02 (  

  ) 00:07:04(  ؟. القدم كرة م-عب في إقامتھا حكم ما و ؟ البلد خارج العيد مصلى يكون أن يجب ھل - 2

  ) 00:10:39(  ؟ العربية اللغة بغير اليمين حكم ما - 3

  ) 00:14:56(  ؟. العربية اللغة بغير زواج عقد حكم ما - 4

  ) 00:17:24(  ؟ الصوفية الطريقة على الذكر حكم ما - 5

 كل ومسك أصحابه معه ودخل المسجد دخل رجع لما غزواته أحد في وسلم عليه هللا صلى النبي إن الصوفية المشايخ أحد قال - 6
 ؟. الك-م ھذا صحة ا)  هللا ذكر ھذا: (  هللا رسول فقال ؟.اللعب ماھذا وقال معاوية عليھم فمر هللا يذكرون وھم اPخر بيد منھم واحد

 )00:21:59 (  

  ) 00:25:18(  ؟.  المجھول الغائب على الجنازة ص-ة حكم ما - 7

 فكيف بالعكس والعكس اTشھر بعض في ساعات أربع إلى والنھار ساعة عشرين إلى الليل يصل اTوربية الب-د بعض في - 8

  ) 00:31:01(  ؟. يصلون

  ) 00:32:27(  ؟ ا]فاضة طواف قبل والمروة الصفا بين السعي حكم ما - 9

(  ؟. الحجاج رمي وقت في ا]فاضة يطوف أن له فھل العقبة جمرة رمي في وكل ومن ؟.الرمي في التوكيل يجوز متى -  10
00:35:19 (  

 اTسماء اختيار على الشيخ تنبيه مع ، ھناك المسلمين وحال حاله عن واستفساره اTلمان المسلمين Tحد الشيخ استضافة -  11

  ) 00:39:40. (  لaو`د لحسنةا

  ) 00:43:55(  ؟.بريطانيا إلى ذھب لما الشيخ ك-م -  12

  ) 00:50:57(  ؟. الت-وة لسجدة التكبير في به ا]ستد`ل يمكن ھل..)  ورفع خفض كل في يكبر كان(  حديث -  13

(  ؟. فقُھهُ  وما ؟) . ث-ث في شركاء الناس(  حديث صحة وما ؟. الماء أنابيب في الحكومه توفره الذي الماء سرقة حكم ما -  14

00:51:56 (  

  ) 00:55:04(  ؟.الخلقة المشوه الطفل قتل حكم ما -  15

  ) 00:56:11(  ؟.فقط رجلين لھما ملتصقتين توأم من الزواج حكم ما -  16

  ) 00:58:19(  ؟. الوضوء في جميعاً  يغسلھم ھل أرجل ث-ثة له رجل -  17

(  ؟. الختانان يلتق لم أنه علماً  ، غسل عليھا فھل النشوة تأتھا لم والمرأة وأنزل رمضان غير في زوجته باشر رجل -  18

00:58:39 (  

 ) 00:59:46(  ؟. المباشرة معنى وما ؟. رمضان نھار في Tھله وسلم عليه هللا صلى الرسول مباشرة في حديث ثبت ھل -  19



   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

قد سألين أحد اإلخوة يف أملانيا يقول اجلزء األول من نيل األوطار باب وقت صالة العشاء إىل آخره  :السائل 

أنه ( : صلى اهللا عليه وسلم صفحة أربعمائة وعشرة فما فوق يف شرح احلديث األول جاء قوله ما روي عنه 
أخرجه أمحد وأبو داود ، والرتمذي والنسائي قال ابن العريب هو  )صلى العشاء بسقوط القمر في فلكة الشهر 

صحيح ، فيسأل مدى عن صحة هذا احلديث ؟ مث إذا كانت هذه النسبة من الليل ثابتة يف كل الشهور فهل 

يت ال ميكن فيها معرفة الوقت األصلي لعدم غياب الشفق يف أوربا بناء ميكن تقدير وقت صالة العشاء يف األيام ال

على ذلك ، فقد قيل أا تساوي تقريبا إحدى عشر على ست وأربعني من الليل فإذا كان الليل طويال طالت 

  هذه املدة وإذا كان قصريا قصرت هذه املدة ؟

مر حيتاج إىل مراجعة احلديث وإسناده ، لكن ما اجلواب بالنسبة لصحة احلديث ال حيضرين اآلن فاأل :الشيخ 

( : يتعلق بالناحية الفقهية من احلديث ، فعندنا ما يغنينا عنه يف صحيح مسلم وهو قوله صلى اهللا عليه و سلم 
هذا احلديث صريح الداللة وهو من قوله صلى اهللا عليه وسلم وال يرد  )ووقت صالة العشاء إلى نصف الليل 

احلديث األول الذي كان السؤال حوله هل هو ثابت أم ليس بثابت ، ألن احلديث اآلخر يف  فيه ما يرد على

 )أن وقت صالة العشاء ينتهي بدخول نصف الليل الثاني ( : الصحيح صريح الداللة من قوله عليه السالم 
ف املناطق ، يبقى من السؤال ، اجلواب عن ما إذا كان الليل يطول أو يقصر فهذا بال شك خيتلف باختال

فاملناطق واألقاليم اليت يعتدل فيها الليل والنهار فالنصف هذا ثابت ، أما املناطق األخرى ، فهي ختتلف إن طال 

الليل طال النصف ، وإن قصر الليل قصر النصف ، فهكذا فاملعيار الثابت هو نصف الليل ، وهذا كما ذكرنا 

من اجلواب عن هذا السؤال فأنت وقد جئت بالسؤال فقد  خيتلف باختالف املناطق واألقاليم هذا ما عندي

تشعر بأن اجلواب قد أتى عليه كله ، وقد تشعر أنه قد بقي هناك بعض اجلوانب اليت مل يطله جوايب فإن كان 

  يوجد شيء من ذلك ، فأنت أخرب وأدرى فتنبهين وإال فقد انتهى اجلواب لعلك فهمتين 

   اإلجابة بالنسبة لك ، يف ما سألت ؟هل تشعر بأن هناك نقص يف :السائل 

  . يعين السؤال ليس مهما  :السائل 

على كل حال ، سواء كان السؤال منك أو من غريك املهم هل يف نفسك شيء أنت حباجة أن تسأل  :الشيخ 



عنه حول هذا السؤال بغض النظر عن السائل هو أنت أو غريك  ؟ اجللسة ليست لك ، فإذا هو أفلس جاء 

  .، مث يضحك الشيخدورك 

سؤالنا الثاين ، كذلك ليس مين هل من شروط مصلى العيد أن يكون خارج املدينة ، حىت حدود املدينة  :السائل 

أم إنه هو ميكن اعتبار أي ساحة فارغة من العمران كبعض احلدائق يف املدن الكبرية و مالعب الكرة ، تقام فيه 

  تؤدى يف املصلى  ؟صالة العيدين وما حنوها من صلوات اليت 

  ايش اللي يتعلق بالكرة ايش يقول ؟  :الشيخ 

  . يعين مثال يكون مكان مدرج كبري ، و يعين مكان ملعب لكرة القدم  :السائل 

  هذا هو الشطر األول من السؤال هو فيه يتعلق باحلدائق وقضية تتعلق بالكرة ، ايش اللي يتعلق بالكرة ؟  :الشيخ 

  وز لنا أن نتخذ ملعب للكرة كمصلى للعيد  ؟ يعين هل جي :السائل 

األصل يف مصلى العيد أن يكون خارج البلد هذا هو السنة ، فإن تيسر ذلك فبها ونعمت فإن مل يتيسر  :الشيخ 

فأداء الصالة يف ساحة من الساحات حبيث تسع هذه الساحة لكل املصلني الذين يتفرقون عادة يف املساجد فهو 

املساجد ،واضح اجلواب، األصل أن تصلى صالة العيد خارج البلد ، خارج حدود البلد إن  أوىل من تفرقهم يف

تيسر ذلك ، فإن مل يتيسر يصلون يف ساحة من الساحات الواسعة اليت تتسع جلميع املصلني الذين من عادم 

اا خارج البلد إن أم يتفرقون يف صالة اجلماعة ، واجلمعة يف مساجدهم ، فإذا كانت هناك ساحة بعد فقد

وجدت ساحة داخل البلد تتسع هلم مجيعا ، فيجوز أن يصلوا يف هذا املكان ، أما ما يتعلق باملالعب ، مالعب  

كرة القدم فإذا مل يكن هناك يف هذه املالعب منكر ظاهر مل يكن ما نشاهده أحيانا يف بعض ما يعرض من 

ا شابه ذلك ، فإذا كانت هذه الصور ليست ثابتة ومستقرة املالعب الدولية حيث توضع الفتات وفيها صور وم

  .يف امللعب وكان امللعب خاليا من أي خمالفة شرعية جاز اختاذه مصلى ، و إال فال 

واآلن عندي سؤال هل يصح القسم بغري اللغة العربية يعين مثال ، إذا حضرت احملكمة ، يف بالد غري  :السائل 

ك حيلفونين بالقسم باللغة األملانية وبصيغة مل ترد يف الكتاب وال يف السنة فهل هذا عربية مثال أملانيا وقلت هنا

  القسم يعين يلزمين أمام اهللا  ؟ 

خيتلف األمر إذا كان اليمني باللغة األعجمية هو حلف بغري اهللا عز وجل  ، فهذا أوال ال جيوز أن حيلف  :الشيخ 

كان احللف باهللا عز وجل أو بصفة من صفات اهللا عز وجل  باللغة به املسلم فضال على أن يدان به ، أما إذا  

األعجمية فهو جائز وال جيوز أن حيلفه املسلم إال وهو صادق يف حلفه ، يعين مثال ، يف اللغة األلبانية ، أنت 

لف باهللا عز وجل  تتعلم مين اآلن لفظة ألبانية كما سأتعلم أنا منك لفظة أملانية ففي اللغة األلبانية إذا أراد أن حي



ماذا يقول خاشا ذويت ، هذا ميني شرعا ألن خاشا ، تعادل باء القسم ، ذويت يعين اهللا تبارك وتعاىل ، فإذ حلف 

باحملكمة هذا احللف باللغة األلبانية فهو جائز شرعا وجيب أن يلتزم احلالف به كل أحكام احللف باللغة العربية ، 

  . هو يف اللغة األلبانية ذويت ، ما امسه يف لغتكم األملانية فاآلن أنا أعود اسأل الرب اللي 

  . يف األملانية يقولون جوت  :السائل 

  . جوت طيب ، فإذا أراد أن يقول باهللا ، ماذا يقول  :الشيخ 

  . باي جوت ، باي جوت  :السائل 

  باي جوت طيب :الشيخ 

  . أنا أقسم مبا يساعدين هللا أو اهللا يف عوين ...لكن كما هو يف احملاكم عادة حيلفون الشخص بلفظ  :السائل 

  كيف ؟  :الشيخ 

  . يعين أقسم بعون اهللا أو مبا فيه عون اهللا ، أن أقول احلق  :السائل 

هذا ميني شرعي ألنه حلف بصفة من صفات اهللا أو بفعل من أفعال اهللا ، وكل ذلك حلف باهللا تبارك  :الشيخ 

  وتعاىل فهو جائز ، واضح ؟ 

  .آه  :ل السائ

  .طيب  :الشيخ 

احللف والقسم بالنسبة لعقد الزواج بغري اللغة العربية يعين إذا كان الزوجان أو الذي جيري بينهم العقد ال  :السائل 

  يتكلمان العربية ؟

اخلطب واألمر يف هذا سهل ، الن عقد ا لزواج كأي عقد بني اثنني كما تعقد بيعا أو شراء بني أثنني  :الشيخ 

يقع العقد بني الزوج و الزوجة بأي لغة كانت ، ال يشرتط هناك لفظا أو ورد وارد يف السنة ، كالشرط  فكذلك

أقول ال يشرتط لكن ال خيفاك ، أن من السنة أن يفتتح خطبة النكاح مبا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إىل آخرها  ) نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد هللا( : يفتتح به خطبها ويعلمها أصحابه بقوله عليه السالم 

فإذا قدم بني يدي اخلطبة وبني يدي العقد بني الزوجني ذه اخلطبة النبوية فقد جاء بالسنة احملمدية مث تبع ذلك 

العقد باللغة األعجمية فليس يف ذلك أي شيء جيب أن نفرق بني ما هو سنة كخطبة احلاجة وبني ما هو شرط 

والقبول من أجل إزالة اللبس فهذا اإلجياب والقبول يصح بأي لغة مهما كانت عريقة يف  يف العقد كاإلجياب

  . العجمة ، واضح 

  . واضح  :السائل 



  .احلمد هللا  :الشيخ 

هل يوجد هناك أي حديث تدل على جلسات الذكر كما هو عليه املتصوفون ، يعين أن يكون ذكرا  :السائل 

  مجاعيا ؟ 

لسنة وال أقوال السلف واألئمة ذكر على الصفة اليت جيري عليها الصوفية ، وهو اجتماعهم ال يوجد يف ا :الشيخ 

يف ذكر اهللا عز وجل  على صوت واحد وعلى وترية واحدة ونغمة واحدة ، بل هذا مما ال شك فيه انه من 

ن الثالثة املشهود هلا حمدثات األمور ألن كل عبادة مل تكن معروفة يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف القرو 

باخلريية ، فهي بال شك تكون بدعة ضاللة ال صلة هلا بالعبادة املشروعة وخباصة إذا كان هذا النوع من الذكر 

املبتدع يقرتن به متايل ميينا ويسارا مما يشبه الرقص فهذا بال شك ، خيرج عن كونه بدعة إىل كونه حمرما ألنه 

، ولذلك قال بعض العلماء  ))اتَخُذوا ِدينَـُهْم َلْهًوا َوَلِعًبا (( : غري املسلمني يصدق عليهم قول اهللا عز وجل يف 

، بأن املكان الذي جيتمع فيه ملثل هذا الذكر جيب حرقه وتنظيف األرض منه من شدة ما تلوث باملعصية املزدوجة 

  :إبتداعاً وحراماً وقال بعض الفقهاء الشعراء ذاما ألمثال هؤالء 

  يل ابتداع شر جيل      لقد جئتم بأمر مستحيلأيا ج"  

  "أيف القرءان قال لكم إهلي   كلوا مثل البهائم وارقصوا يل 

حاشا ، لذلك فمثل هذا الذكر ال يشك أهل العلم والذكر انه مبتدع يف اإلسالم فال جيوز للمسلم ليس فقط أن 

ن خري ما ألف يف هذا الصدد رسالة ألحد يذكر هذا ذكر بل ال جيوز هلم أن خيالطهم وان جيلس معهم ، وم

علماء احلنفية ، وهو املعروف بالشيخ حممد احلليب صاحب الكتاب املعروف عند احلنفية حبليب صغري ، يعين فقه 

له رسالة امسها الرهص والوقص ملستحلي الرقص ، هذه الرقص مش الرقص األوريب لكن هذا الرقص مع األسف 

  .سالمي كما يقول األوربيون ، هذا جواب ما سألت الصويف وال أقول الرقص اإل

يعين لقد مسعت من أحد من شيوخ بعض الصوفية أنه ذكر حديثا أو ما حنوه أن الرسول صلى اهللا عليه  :السائل 

عاد مع أصحابه من الغزو ، من إحدى الغزوات فاجتمع بعض أصحابه وقفوا في حلقه ومسك ( وسلم 
هللا فمر عليهم معاوية بن أبي سفيان فقال ما هذا فقال الرسول صلى اهللا عليه أحدهم بيدي األخر يذكرون ا

  . فلم يذكر هذا الشيخ مصدر من املصادر املعروفة فهل هذا حديث ؟ )وسلم بل هو ذكر اهللا 

حق له أن ال يذكر له مصدرا من املصادر الن فاقد الشيء ال يعطيه ، هذا احلديث ال أصل له ، وينبغي  :الشيخ 

هاتوا برهانكم إن كنتم (( لطالب العلم البصري يف دينه انه كل ما مسع حديثا من حمدث به ، أن يقال له 
يقال له من أين جئت ذا احلديث أهو يف الصحيحني ، أو هو يف السنن األربعة هل هو يف  ))صادقين 



وجود ملثله ومعلوم أن هؤالء الصوفية املسانيد العشرة هل هل إىل آخره ، وبال شك سيعجز عن اإلتيان به ألنه ال 

  . يف سبيل تأييد احنرافهم عن دينهم يتعلقون ولو خبيوط القمر أي يتعلقون باألوهام اليت ال حقيقة هلا 

أن اهللا عز وجل يتجلى لمن يحبه في صورة ( مسعت أحدا قال أنه قرأ أن هناك حديث ورد فيه  :السائل 
  . )شاب أمرد 

احلديث له ورود ولكن بكتب املوضوعات فال يصح وإن كان هناك تفاضل بني هذا وذاك أي نعم هذا  :الشيخ 

  .، فهو من جهة أن هذا روي ولكن بإسناد ال قيمة له إطالقا خبالف احلديث األول 

السؤال عن مشروعية صالة اجلنازة على الغائب اهول يعين يتعلق بفعل بعض املتصوفني صاروا يؤدون  :السائل 

ل صالة مغرب هذه الصالة صالة اجلنازة على الغائب اهول حبجة أن كل ذلك اليوم قد مات مسلم أو عقب ك

  . أكثر من مسلم يف هذا العامل ومل يصل عليه ؟

هذه أيضا من البدع اليت مل يسمع ا علماء املسلمني إال يف هذا العصر ، صالة الغائب مسالة اختلف  :الشيخ 

ة ضيقة جدا وليس ذه السعة اليت تذكرها أنت اآلن عن بعضهم ، إذا عرف أن رجال من فيها الفقهاء يف دائر 

املسلمني مات يف بلد من بالد اإلسالم فهل يشرع صالة الغائب على هذا امليت أم ال ، فيه مذهبان ، منهم من 

سط وهذا مذهب ثالث يقول ال يشرع ، ومنهم من يقول يشرع مطلقا ما دام انه مات حتقق موته ، ومنهم من تو 

وسطي ، قال إذا مات امليت يف بلد يغلب على الظن أنه ليس هناك من يصلي عليه ، صالة اجلنازة صلي عليه 

بعض املسلمني يف بعض بالد اإلسالم وحجتهم يف ذلك ما جاء يف الصحيحني وغريمها من صالة النيب صلى اهللا 

النصارى وليس هناك من يصلي عليه صالة اجلنازة ولذلك  عليه وسلم على جناشي احلبشة ، فإنه مات يف بالد

فصف صلى  )قوموا فصلوا على أخ لك مات في أرض غير أرضكم ( : قال صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه 

اهللا عليه وسلم صف الناس خلفه وليس أمامه جنازة ، فكان هذا املذهب الوسط ، هو املذهب احلق ألنه يوافق 

عليه وسلم ، أما القول بعدم شرعية الصالة على الغائب مطلقا فهو صريح املخالفة هلذا فعل النيب صلى اهللا 

احلديث وأما القول املقابل له بشرعية الصالة على كل ميت غائب فهو خمالف ملا كان عليه الرسول صلى اهللا 

مل ينقل عن النيب صلى عليه وسلم يف حياته فكم من ميت مات يف مكة ويف املدينة يف الطائف ، يف إىل آخره و 

اهللا عليه وسلم أنه صلى ولو مرة واحدة عن ميت غائب عنه فما بالك مبثل هذه البدعة ، اليت حكيتها عن 

بعضهم فال شك أا بدعة ضاللة ، ألا لو كانت مشروعة لسبقنا إليها الرسول صلى اهللا عليه وسلم أوال فإن 

عة يف ميت هذه العلة كانت قائمة يف عهد النيب صلى اهللا عليه هذه العلة اليت يتمسكون ا البد يف كل سا

وسلم ، وهو أعلم ا أوال مث هو أعبد منهم هللا ثانيا ، فحني مل ينقل عنه صالة الغائب هذه بل وما دوا إال 



هللا صالته صلى اهللا عليه وسلم على النجاشي ، دل على أن هذه الصالة اليت يفعلوا هي بدعة وقد قال صلى ا

  . غريه  )كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار ( : عليه وسلم 

  . جزاك اهللا خريا  :السائل 

  .وإياك ، اآلن جاء دورك ،  صاحبنا أفلس  :الشيخ 

  

  بالنسبة إلنسان وجد قطع من حلمه كفخذة يف فالة هل يصلي عليه أم ال ، ؟  :السائل 

  .القطعة منه فال يصلى عليه الذي يصلي عليه هو اإلنسان ، أما  :الشيخ 

يف مدينة ليننجراد تأيت حوايل أربعة أشهر كما أخربنا أخ لنا يف اهللا يكون الليل طويل جدا ، حبيث  :السائل 

  يصل إىل عشرين ساعة والنهار يصل إىل أربعة ساعات ، والعكس بالعكس ، فكيف الصالة ؟ 

إليهم تطلع عندهم الشمس وتغرب بصورة طبيعية ، لكين يقدرون أوقات الصلوات بالنسبة ألقرب بلد  :الشيخ 

أقول شيئا هذا اجلواب إمنا هو بالنسبة للبلد الذي ال يتصور فيه وجود أوقات مخسة ، ولو كانت متقاربة ، إذا  

كانت ال ميكن أن تتحقق هذه األوقات اخلمسة ، فاجلواب ما ذكرته آنفا ، يقدرون املواقيت اخلمس بالنسبة 

  . د إليهم فيها األوقات اخلمسة ألقرب بل

  .جزاكم اهللا خريا بارك اهللا فيكم  :السائل 

  . ما حكم السعي بني الصفا واملروة قبل طواف اإلفاضة أي تقدمي السعي الذي يكون بعد اإلفاضة  :الشيخ 

  . تقدمي السعي على طواف اإلفاضة  :السائل 

ا ثبت عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم من النظام والرتتيب ال شك أن مناسك احلج األصل فيها إتباع م :الشيخ 

، فهو قدم الطواف على السعي لكن احلديث الذي جاء يف الصحيحني أنه صلى اهللا عليه وسلم سئل عن تقدمي 

على ذلك حنن نقول ال حرج ،  )ال حرج ال حرج ( بعض املناسك على بعض فكان جوابه يف كل ما يسأل 

ب أن يالحظ فيها أن مش على كيفه اإلنسان يقدم مثال الرمي على ، بيقدم الذبح على لكن كلمة ال حرج جي

الرمي مثال ، بيقدم الطواف على الرمي مثال ، ال ، إمنا يلتزم كما قلنا السنة يف ترتيب املناسك فإذا شعر بأن 

ألن كلمة ال حرج تعين أن  هناك حرج يف التزامه بالرتتيب حينذاك ال بأس من التقدمي والتأخري ، ذا الشرط

يِن ِمْن َحَرٍج (( : اجلواب كان صادرا ونابعا من قوله تعاىل  لكن إذا كان األمر  ))َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد ،

يستوي عند احلاج بني أن يطوف مث يسعى وبني أن يسعى مث يطوف فال ينبغي أن خيل ذا الرتتيب وذا النظام 

  .يف حرج ألنه ما يف حرج ما إذا التزم السنة واضح اجلواب ألن الرسول قال ما 



  هل يصح طواف اإلفاضة للعاجزين الذين وكلوا غريهم بالرمي يف نفس وقت الرمي ؟  :السائل 

  . كيف   :الشيخ 

يعين رجل عاجز ال يستطيع أن يذهب للرمي فيوكل غريه ، يف الوقت هذا يكون وقت اإلفاضة ما يف  :السائل 

يستطيع أن ينزل هو طواف اإلفاضة ، وقت ما كان هو يوكل ناس بالرمي ، ألن املكان بيكون فارغ من ناس هل 

  الناس ؟ 

أنا بتصور أن اللي بيقدر يطوف بيقدر يرمي فإذا قال هو ترقب فرصة فراغ الطواف كمان نقول يرتقب  :الشيخ 

فهذا ليس عاجزا ما دام انه يطوف ويستطيع أن  فرصة فراغ الرمي ، وهو جيب ألن التوكيل ما بيجوز إال للعاجز ،

ميشي ويطوف فهو يستطيع أن يرمي ، لكن كل ما ميكن يقال أن واهللا هو يف زحام الرمي خيشى على نفسه 

فيتأخر ، يعين هذا السؤال ككثري من األسئلة جيب أن يلتزم فيها االستطاعة ، يعين كثريا ما نسأل واحد بيوكل يف 

قدم طاف طواف القدوم ، أيوه نعم ، ايشلون طاف طواف القدوم وبيوكل يف الرمي ، اللي الرمي ، طيب ملا 

بيطوف طواف القدوم بريمي ، واهللا يف الرمي يف زحام أكثر ، طيب بيقول الرمي فيه زحام أكثر فبيتأخر ، يرمي 

ويدع فريضة بيوكل يف هذه ما  يف الليل حيث يقل الزحام وتقل األقدام ، أما خيلط اإلنسان املستطيع يأيت بفريضة

بيوكل يف تلك ، ملاذا ، ما هو وكل يف تلك ألنه يستطيع ملاذا وكل يف هذه ؟ هل هو ألنه ال يستطيع مش معقول 

هذا الكالم فإما ال يستطيع هنا وهنا ، وإما يستطيع هنا وهنا ، إال ألمر العارض وقد يطوف القوي السليم 

 يستطيع أنه ميشي ويرمي ، بيوكل ما يف مانع ، لكن هو اإلنسان هو نفسه ما طواف القدوم مثال ، مث ميرض وال

  . بتغري لصحته لعافيته ، هو بيطوف ويوكل بالرمي هذا ال جيوز 

  حىت على النساء ؟  :السائل 

  . ما يف فرق املهم االستطاعة  :الشيخ 

  . يف عندي فائدة يا شيخ  :السائل 

  .نعم اتفضل  :الشيخ 

  

بالنسبة للطواف يف ناس بريموا قبل الشمس وبينزلوا مبئات األلوف فالطواف مليئ ، مالن بالطائفني،  :السائل 

وبالنسبة للرمي ما بيقدر يعرف الوقت أقل الزحام ، يعين يروح خيرب يشوف ويرجع خيرب إال إذا ذهب مع النساء 

م و مىت ال يكون الزحام ألن الناس والعجزة وبقي جالسا هناك ، ألنه فوضى ، بطلت تعرف مىت يكون الزحا

عملنها فوضى الناس أفتوهم ارموا قبل الشمس ، فريمون على الفجر ، وبعضهم يرمي يف آخر الليل ، قبل الفجر 



  .، وهكذا ، فطواف اإلفاضة ، يعين 

  .ميكن مش هناك يا أبو عبد اهللا ، ممكن شوف  :الشيخ 

  . الساعة الرابعة  :السائل 

  .هللا خري جزاك ا :الشيخ 

  .هذا حلو كثري ، الشيخ بيحب احللو  :السائل 

  وغال يف بلدة أخرى  ...ما بيضرنا إن شاء اهللا ، اقامتك يف  :الشيخ 

  ... :السائل 

  وكيف أخونا هل تراه حتضر دروسه  :الشيخ 

  نعم :السائل 

  . يف نفس املسجد ، كيف صحته يف هذه األيام  :الشيخ 

   ...ه صحته ال تسمح ل :السائل 

  وهل غري الدار اليت قتلت فيها امرأته ؟ :الشيخ 

قتلت زوجته انتقلوا من مكان إىل مكان وأخريا سكن يف دار منفصلة مستقلة فحاول أحد املسئولني من  :السائل 

  .البلدية أن يطرده ، ولكن مل ينجح 

  مجيل وهذه حماولة ما الذي دفعه إىل ذلك ؟ :الشيخ 

أنه يسكن يف مكان قريب و رمبا خياف إذا حصل أي اعتداء  ...ملوظف األعلى للمدينة يعين أتوقع ا :السائل 

  . ...على أخينا هو كذلك 

  كم مسجد ؟    :السائل 

  .يوجد مساجد يف أماكن مستأجرة ثالث مصليات :السائل 

بيوت يستأجروا  يعين يف مساجد هلم يصلون اجلمعة واجلماعة هكذا يفعلون يف بالد الغرب يف اجنلرتا :الشيخ 

  .وحيولوا إىل مساجد 

ملا ذهبت إىل بريطانيا وحضرت بعض املصليات يف البيوت وألقينا بعض الكلمات ، وجدنا الذين يقيمون هذه 

املصليات هم من املسلمني األعاجم كاألتراك ، والباكستانني واهلنود وهم بطبيعة احلال يغلب عليهم التمذهب 

ُفِسِهْم (( : اهللا قلت سبحان اهللا ، صدق  ، صلوات هؤالء للجماعات يف  ))َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا ِفي اآلَفاِق َوِفي أَنـْ

هذه األماكن ال تصح على مذاهبهم ، ألنه يشرتط أن تقام يف بلد إسالمي مأذون من قبل رئيس الدولة ، فكيف 



ذين يتفقهون على كتاب اهللا و على وهم يصلون يف بالد الكفر هذه الصالة ال تصح إال على مذهبنا حنن ، ال

يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي (( : حديث رسول اهللا ، حيث أن اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صريح القرءان قال 
سوى اجلماعة ، فقلت  ، ما اشرتط أي شرط ))ِللصالِة ِمْن يـَْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللِه َوَذُروا اْلبَـْيَع 

احلمد هللا ، صالة هؤالء تصح على مذهبنا وال تصح على مذهبهم ، ولفت نظر البعض إىل هذه احلقيقة اليت 

توجب على املسلم أن ال يتعصب ملذهب من املذاهب وإمنا ملا جاء يف الكتاب والسنة حىت يكون أوال على 

  . إن شاء اهللا عند ربه ، وماذا عملك هناك ؟ بصرية من دينه ، وحىت تكون عبادته صحيحة و مقبولة

  . كنت أشتغل يف املركز اإلسالمي هناك يف أخن كموظف يف خمتلف ااالت وحاليا بال عمل تقريبا   :السائل 

  ومن قبل  :الشيخ 

  قبل املركز ماذا عملت ؟ :السائل 

قيت هناك ، أشهر بال عمل ، مث قبل املركز كنت أدرس يف األردن وخترجت وعدت إىل أملانيا وب :السائل 

اشتغلت فرتة قصرية يف معهد امسه األكادميية اإلسالمية يف أملانيا ، هذا املعهد للشباب األتراك لكن هذه 

األكادميية لكانت يف وضع مايل صعب فلم يستطيعوا أن يدفعوا يل معاشا ، انتقلت إىل أخن وبقيت هناك أكثر 

  . من أربع سنوات 

  ؟ . تزوج أنت م :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  ليك أوالد ؟  :الشيخ 

  . ثالثة أوالد ، صيب وبنتان  :السائل 

  . وما هي أمساؤهم  :الشيخ 

  البنت الكبرية تسنيم ، والصيب أواب والبنت الصغرية إسراء  :السائل 

  .ومات له ولد  :السائل 

  . أنا فهمت إن عندك ولد وبنتني  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  . الولد ما امسه  :يخ الش

  . أواب  :السائل 

لكن هذه األمساء لو سلكت فيها سبيل السلف ، كان خريا لك ، أوال من الناحية العربية هذه ليست  :الشيخ 



أمساء أعالم وإمنا هي صفات ، فكلمة أواب ، فال ن أواب ، أي نعم ، تسنيم ما هو اسم علم ثانيا لو ابتغيت 

أحب األسماء عند اهللا ( : ات املشهورات ، وبالنسبة للغالم اقتديت بقوله عليه السالم امسا من أمساء الصحابي
مث كل اسم تعبد هللا فيه ، لكن لعلك يعين ملا رزقت هؤالء األوالد ما كنت يومئذ متنبه  )عبد اهللا وعبد الرحمن 

  . للسنة كما ينبغي 

  البنات  تكون زوجيت هلا اختيار أمساء  ...كنت آه مثل   :السائل 

  . وزوجتك أملانية  :الشيخ 

  أردنية   :السائل 

  أردنية ، وهذا االتفاق كان من شروط العقد ؟  :الشيخ 

  . ال  :السائل 

  .فإذن لعلك تصحح الوضع يف ما إذا رزقت إن شاء اهللا ، ولدا خر  :الشيخ 

التكبري آلية السجدة يف  حديث كان يكرب يف كل خفض ورفع ، هل حيسن االستدالل به على جواز :السائل 

  . الصالة فقط ؟ 

ال حيسن االستدالل به للتكبري يف سجود التالوة ، ألن املتبادر أن املقصود اخلفض والرفع املعهود ، يف   :الشيخ 

  .كل الصلوات والغالب فيها انه ليست فيها هذه التالوة ، غريه 

  

  . طب أم النهي فقط على من كان يف املسجد ؟هل جيوز الكالم للماشي إىل اجلمعة واإلمام خي :السائل 

  . نعم النهي فقط ملن كان يف املسجد أما الذاهب إىل املسجد فال يشمله النهي  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خري  :السائل 

أستاذي سرقة املاء يف بلد فيها طبعا دولة حكومية وهي جتهز املاء للمواطنني بطريقة مد املواسري وغريه  :السائل 

  . ذه املعدات وه

ال جيوز السرقة كلها حرام وجيب أن يكون أفراد الشعب متجاوبني مع احلكومة ما دام أا حتقق  :الشيخ 

 ))َهْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإال اِإلْحَساُن (( : مصاحلهم وختدمهم ، وال جيوز أن تكفر هذه النعمة الن اهللا يقول 

  .وز يف اإلسالم فالسرقة كلها حرام وهذا من هذا فال جي

  

  



  . )الناس شركاء في ثالث ( أستاذي طب حديث  :السائل 

هذا أوال  )وإنما المسلمون شركاء في ثالث ( حديث الناس شركاء يف ثالث ، هذا اللفظ ال يصح ،  :الشيخ 

أما املاء نضح  ، ثانيا املقصود باملاء هنا هو املاء الذي هو مشاع مبعىن ماء البحار و ماء األار ومعىن ذلك ،

باآللة وباجلهد ، يعين أنت رجل عندك بستان مثال مركب عليه آلة موتور ينضح املاء وينفق عليه بنزين ما زوت 

إىل آخره ، هذا ال يقال يف هذا املاء بأن الناس فيه شركاء ، وإمنا املاء الذي خلقه اهللا وأجراه يف البحار واألار 

رد من األفراد وأما املاء الذي يستنبطه هو جبهده وتعبه وآلته فهذا ليس هو هذا الذي ال جيوز أن يستملكه ف

  . املقصود باحلديث املذكور 

حىت لو كان فيه ظلم من هذا احلكم على هذا الشعب من ناحية رفع األسعار حىت من أشياء غري املاء  :السائل 

.  

بية وهب أن هناك ظلما وهذا ال ختلو منه طبعا األفراد ليس هم الذين يقدرون الظلم والقضية قضية نس :الشيخ 

حكومة أو دولة ال حتكم مبا أنزل اهللا ، ولكن هذا ال يعين أن يصبح األمر فوضى وكل فرد ينظر مبنظاره اخلاص ، 

بيقول هذا ظلم أنا ال أدفعه وحينئذ يكثر الفساد يف األرض بسبب ارتكاب الناس ملثل هذه اآلراء الفجة ، اليت 

  .ا الدليل إال إتباع اهلوى وبس شوف شغلك ليس عليه

مرات طفل يولد مشوه عنده رأس أو رجلني زيادة أو ست أرجل ، فاملعتاد عند مستشفيات الغرب  :السائل 

  عندما يولد الطفل ذا الشكل يقتل ، فهل جيوز شرعا ؟ 

ه بأنه فعال ملا يريد وأنه خيتار ما يشاء  ال جيوز حرام ، وربنا ما خلق شيئا عبثا ، ربنا يريد أن يظهر لعباد :الشيخ 

 ))َوَربَك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة ُسْبَحاَن اللِه َوتـََعاَلى َعما ُيْشرُِكوَن (( : كما قال عز وجل 

يعجب بعض اخللق وهذا شأن ، ال جيوز قتل هذه النفس اليت برأها اهللا وخلقها ألن هذا النوع من اخللق ال 

  .الكفار فال جيوز 

يف بعض املرات حدث يف أوربا أن بنتني أختان يعين توأمتان يعين رجلني بس ، مشرتكتان يف الرجلني  :السائل 

فحدثت مشكلة ، أن رجل أراد يتزوج أحد األختني وأما ملتصقتان ، قالوا يعين ما يف هناك قانون يف أوربا كان 

جل يتزوج بامرأتني مش جيمع بني أختني ، كيف يتحل هذه املشكلة علما بأن واحدة حتمل بس مينع أن الر 

  واألخرى ال  ؟ 

  . أين وقع هذا  :الشيخ 

وقع يف أوربا أنا أعلم أن سؤال عجيب لكن فعال حدث وقرأت له حىت قصة عجيبة، واملوجودين  :السائل 



كذا ، لكن اآلن يقتلوم مباشرة ، هذا حدث يف الثالثينيات يدرسوا ذلك يف علم األجنة ، يف تشوهات كثرية ه

  ؟ 

  . طيب هذا إشكال يف القانون وال وين اإلشكال ؟ :الشيخ 

  أنا أذكر القصة بس لكن نفرتض أن هذه القصة وقعت عندنا ، فايش احلل يعين هل تتزوج إحداهن ؟ :السائل 

  . رجان ورأسان وو إىل آخره ويتمتع ما كليهما اللي بيتزوج هذا اجلسد الواحد الذي فيه ف  :الشيخ 

  . اهللا أكرب ما حد بغار من الثاين يعين أستاذي خبصوص أنه ال جيوز اجلمع بني الزوجتني مع بعضهم  :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

كذلك سؤال اتعجب منه ، مرات رجل عنده ثالث أرجل ، وهلا نفس الطول فإذا أراد أن يتوضأ فهل   :السائل 

  يغسل الثالث أرجل ؟ 

  .نعم  :الشيخ 

  رجل باشر زوجته طبعا يف غري رمضان وقذف هو ، وهي مل تأتيها النشوة هل عليها غسل ، ؟  :السائل 

  . طبعا  :الشيخ 

  . ويش الدليل  :السائل 

  . )إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزال أم لم ينزل (  :الشيخ 

  

  . اخلتان بالكامل ، مباشرة بال مس وال إيالج ، املداعبة أستاذي املداعبة  يا أستاذي مل ميس :السائل 

  . أنت قلت هيك األول  :الشيخ 

  . باشرها ، وأنا بعرف املباشرة بأنه ال يوجل وال ميس اخلتان اخلتان  :السائل 

  . هيك بتعرف  :الشيخ 

  . هذا الذي أعرفه  :السائل 

ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد ( (شو التعريف ، إيش معىن  :الشيخ     ))َوال تـَُباِشُروُهن َوَأنـْ

  . نعم أستاذي اآلن عرفت  :السائل 

  . حدد سؤالك  :الشيخ 

  . السؤال أستاذي رجل داعب زوجته ، فهو قذف وهي مل تأا النشوة أبدا  :السائل 

  . إذا هو عليه الغسل دوا  :الشيخ 



  .  وإن أتتها النشوة :السائل 

  . فهي مثله  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خري  :السائل 

  . ؟)أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يباشر زوجته في رمضان ( هل يوجد حديث  :السائل 

  . نعم  :الشيخ 

  . طب أستاذي أثناء الصيام وقت الصيام  :السائل 

  . نعم ، شو معىن يف رمضان يف الليل يعين  :الشيخ 

  . فكري بالنهار ال أنا  :السائل 

  . )كان يباشر وهو صائم (نعم اجلواب  :الشيخ 

  طب أستاذي أنت اآلن عرفت املباشرة ، أو أنا فهمت من املباشرة اإليالج ؟  :السائل 

ال يا حبييب ، إذا أطلقت املباشرة فاملقصود منها اجلماع ولذلك أنا جيبت لك اآلية ، و ملا أنت تقول  :الشيخ 

أنا ليس يل أن أفهم إال أنه جامعها ، فإذا كنت تريد انه ما جامعها وإمنا خالطها ، فهذا له رجل باشر زوجته 

  . حكم آخر أنزل وجب الغسل ، ما أنزل ما عليه الغسل 

  طيب يا أستاذي املباشرة من النيب صلى اهللا عليه وسلم هي تعين املداعبة  ؟  :السائل 

  . تعين املخالطة إال اجلماع  :الشيخ 

  .نعم ، املخالطة إال اجلماع ، جزاك اهللا خريا  :سائل ال
  


